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Aprovado pela Petros, PP-3 terá 
resistência dos trabalhadores 
Em meio a uma série de irregularidades e sem qualquer transparência, o Conselho Deliberativo da Petros 
aprovou no final da noite desta segunda-feira, 17, a proposta da Petrobrás de um novo plano de previdência 
na modalidade de Contribuição Definida. O Plano Petros 3 está sendo imposto pela direção da empresa sem 
qualquer debate com as entidades representativas da categoria, atropelando a proposta unitária de 
equacionamento dos déficits dos Planos Petros do Sistema Petrobrás (PPSP-Repactuados e PPSP-Não 
Repactuados).  Tudo isso, a menos de 15 dias para o final do ano e encerramento da atual gestão da 
empresa. 

Apesar dos votos contrários dos três conselheiros eleitos pelos trabalhadores, o PP-3 foi aprovado com o voto 
de desempate do presidente do Conselho Deliberativo.  A FUP ingressou com um questionamento judicial 
junto à 18ª Vara Cível do Rio, cobrando a anulação da decisão, já que os conselheiros só foram informados 
sobre a pauta às vésperas da reunião, sem tempo hábil para analisar as mais de 600 páginas referentes ao 
PP-3 e às alterações nos regulamentos PPSP-R e PPSP-NR.  Além disso, a reunião do Conselho foi realizada 
às escondidas, em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro, local que não estava previsto no edital de 
convocação. 

O Plano Petros 3 precisa ainda ser aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobrás, pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e pela Secretaria de Coordenação e 
Governança das Estatais (Sest).  

A FUP e demais entidades representativas dos participantes e assistidos da Petros estão organizando uma 
campanha de esclarecimento sobre as armadilhas do PP-3 e os prejuízos que a migração para o novo plano 
causarão aos participantes e assistidos.  A Federação também discutirá um amplo plano de lutas no campo 
jurídico, político e institucional para barrar o PP-3.  

Armadilha repleta de ilegalidades 
Os representantes dos trabalhadores no Conselho Deliberativo da Petros denunciaram e questionaram as 
irregularidades que constam no PP-3 e nas alterações dos regulamentos dos PPSP-R e PPSP-NR.  Uma 
delas é a ausência de previsão orçamentária na Petros para autorizar os custos que a entidade está tendo 
para elaborar e implantar o PP-3, descumprindo a resolução 28 do Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC). “Não temos dúvidas de que os custos para elaboração e implantação do PP-3 estão 
sendo bancados pelo Fundo Administrativo dos planos PPSPs e PP-2”, declarou o diretor da FUP, Paulo 
César Martin, que é também conselheiro eleito da Petros.  



Além disso, as alterações nos regulamentos dos planos PPSP-R e PPSP-NR, que foram aprovadas para 
viabilizar a migração de todos os participantes e assistidos, inclusive do grupo Pré-70, contrariam frontalmente 
a Lei Complementar 109/2001, que regula todo o Sistema de Previdência Complementar Fechado.  Segundo 
essa legislação, qualquer alteração nos regulamentos dos planos de previdência fechados só pode ser 
aplicada para os participantes da ativa, que ainda não tenham direito à aposentadoria pelo INSS. Portanto, a 
migração para o PP-3 não poderia ser oferecida a nenhum dos assistidos, nem aos participantes da ativa que 
já estejam aposentados pelo INSS ou aptos a solicitar o benefício.  

“O que a Petrobrás propôs é um flagrante descumprimento da Lei 109. É inconcebível que os conselheiros 
indicados pela empresa tenham aprovado tamanha ilegalidade”, critica Paulo César.  

A proposta aprovada prevê ainda a migração de recursos dos PPSPs (repactuados e não repactuados) para o 
PP-3, além do que é permitido pelos regulamentos dos planos. Não bastasse essa ilegalidade, a medida 
impactará sobremaneira a liquidez e solvência de ambos os planos, destruindo o patrimônio coletivo dos 
participantes e assistidos. “Já vimos esse filme antes, quando a Petrobrás, no governo FHC, tentou impor a 
migração dos participantes e assistidos do Plano Petros para o PPV, que também era um plano de 
Contribuição Definida”, lembra Paulo César.  

Riscos também para o PP-2 
Como a FUP vem alertando, o PP-3 é o ovo da serpente, que irá acabar com os direitos de todos os 
participantes e assistidos da Petros, inclusive do Plano Petros 2. Assim que o PP-3  for aprovado pelos órgãos 
reguladores, o próximo passo será a Petrobrás fechar o PP-2 para os novos empregados, pois a atual 
legislação não permite dois planos abertos. A partir daí, a tendência será a empresa forçar a migração dos 
participantes e assistidos para o PP-3, ameaçando com a retirada de patrocínio. “No PP-2, a contribuição da 
Petrobrás varia de 6% a 11%. No PP-3, essa contribuição cairá para a faixa de 2% a 8,5%. No novo governo, 
que já disse para o que veio, não tenho a menor dúvida de que a empresa irá impor o PP-3 para os 
participantes e assistidos do PP-2”, alerta o diretor da FUP, Paulo Cesar Martin. 

 

Leia também: 

"PP-3 é ameaça para toda a categoria", alerta FUP 
em ato na Petros  acesse  https://bit.ly/2QzLl1I 

 

 

 


